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Obec Mutěnice

Masarykova 200, 696 11 Mutěnice
tel.č.: 518 370 425 | e-mail: podatelna@mutenice.cz

U S N E S E N Í
zasedání č. XVI. Zastupitelstva obce Mutěnice

konané dne 15. 12. 2020 v sále Kulturního domu v Mutěnicích od 17:00 hod.

Zastupitelstvo obce Mutěnice bere na vědomí

XVI./2020Z/2 kontrolu úkolů z minulého jednání ZO

XVI./2020Z/3 zápis z jednání finančního výboru ze dne 27.11.2020

Zastupitelstvo obce Mutěnice schvaluje

XVI./2020Z/1 program jednání ZO, návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a zapisovatelku.

XVI./2020Z/5 prodej pozemku p.č. 1947/84 v k.ú. Mutěnice o výměře 7 m2 za cenu 1400,-Kč a výkup
pozemku p.č. 2075/2 v k.ú. Mutěnice o výměře 1 m2 za cenu 200,-Kč

XVI./2020Z/6 prodej pozemku p.č. 1947/85 v k.ú. Mutěnice o výměře 5 m2 za cenu 1000,-Kč

XVI./2020Z/7 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 990010564_2/VB mezi Obcí Mutěnice, GasNet s.r.o.,
Ústí nad Labem a Janou Kressovou, bytem Karviná a Antonem Spurným, bytem Karviná -
plynová přípojka na p.č. 7592/8 v k.ú. Mutěnice za cenu 50,-Kč bez DPH.

XVI./2020Z/8 Smlouvu č. HO-0011040019328/001-ELIG o budoucím VB  mezi Obcí Mutěnice  a E.ON
Distribuce, České Budějovice - p.č. 1947/1 a p.č. 9627 v k.ú. Mutěnice - úprava NN Sklepní
Bezůšek

XVI./2020Z/9 Smlouvu č.  HO-001040018765/001-MPEL mezi obce Mutěnice a E.ON Distribuce České
Budějovice - pozemek p.č. 69/15 - úpr. NN Masarykova-Sečka

XVI./2020Z/10 rozpočtového opatření č. 6/2020 - povýšení na straně výdajů o 732 000,-Kč. Po provedení
rozpočtového opatření budou činit  příjmy rozpočtu 79 030 300,-Kč  a výdaje rozpočtu
107 412 600,-Kč.
 

XVI./2020Z/11 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2025

XVI./2020Z/12 rozpočet sociálního fondu na rok 2021
 

XVI./2020Z/13 rozpočet obce Mutěnice pro rok 2021, kdy budou činit
Příjmy         59.827.000,-Kč
Výdaje        119.545.000,-Kč
Schodek ve výši                59.718.000,-Kč pokryt ze zůstatků na účtech obce 

XVI./2020Z/15 Obecně závaznou vyhlášku obce Mutěnice č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v
upraveném znění (sazba poplatku 270,-Kč/obyv./rok)

XVI./2020Z/17  podání žádosti  o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj,  program Podpora
rozvoje regionů 2021 v podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, 117D8220B
Podpora  obnovy  sportovní  infrastruktury,  na  akci:  PŘÍSTAVBA  A  STAVEBNÍ  ÚPRAVY
BUDOVY TĚLOCVIČNY U ZŠ MUTĚNICE

XVI./2020Z/18 Strategický rozvojový dokument obce Mutěnice na období 2021-2027
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XVI./2020Z/19 Pravidla programové dotace obce Mutěnice na poskytnutí podpory na akumulaci a využití
srážkové vody pro rodinné a bytové domy na území obce Mutěnice pro rok 2021

XVI./2020Z/21 poskytnutí finančních prostředků na spoluúčast FK Mutěnice na akci „Výměna umělého
fotbalového trávníku ve sportovním areálu Mutěnice, FK Mutěnice , z.s., p.p.č. 2303/7, k.ú.
Mutěnice (700444) ve výši 30% rozpočtových nákladů, což činí 2 300 000,-Kč.

Zastupitelstvo obce Mutěnice pověřuje

XVI./2020Z/4 radu obce k provedení nezbytně nutných rozpočtových opatření v průběhu roku, a to až do
výše 300 000,-Kč včetně

XVI./2020Z/14 Radu obce k provedení nezbytně nutných rozpočtových opatření do konce roku 2020

Zastupitelstvo obce Mutěnice souhlasí

XVI./2020Z/16 jako  zřizovatel  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Mutěnice,  p.o.  Brněnská  777,  696 11
Mutěnice s podáním žádosti o dotaci z programu MMR ČR, titul Podpora obnovy sportovní
infrastruktury, akce "Modernizace školního hřiště při ZŠ Mutěnice"

XVI./2020Z/20 jako vlastník pozemku p.č. 2303/7 v k.ú. Mutěnice s výměnou umělého fotbalového trávníku
na hřišti FK Mutěnice.

MVDr. Dušan Horák
starosta 


